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Paas-Actie toch succesvol.
Net voor de corona-crisis zijn intrede deed, hadden vele van onze jeugdleden vele
paaslekkernijen verkocht aan buren, vrienden familie en andere bekenden.
Door de corona-crisis leek het er op dat de paas-actie in het water zou vallen. Gelukkig
hebben we dit nog net goed kunnen oppakken, door de lekkernijen bij de verkopers langs te
brengen en de betalingen via tikkie of eenmalige machtiging te laten verlopen. Hierdoor
konden we via de toen geldende regels de actie tot een succesvol einde brengen. Het zou
zonde zijn van al jullie werk, als dit niet beloond zou worden. En beloond is het zeker. Jullie
hebben een mooi bedrag opgehaald waarmee we iets leuks kunnen doen met de gehele
jeugd-afdeling.
Aan het begin van het seizoen hebben we oude mini ballen verkocht onder de mini’s. Ook
het geld dat we hiermee verdiend hebben, hebben we toegevoegd aan de paas-actie
opbrengst.
Met de opbrengst gaan we op een later tijdstip iets leuks doen. Heb je een leuk idee? Geef
het aan ons door.

Best end en Jubileum.
Het zal voor jullie geen verrassing zijn dat het Best End toernooi , dit seizoen niet door zal gaan. Het
Best End slaan we dit jaar over en doen we aan het eind van het volgend seizoen weer.
Ook het geplande jubileum zal dit seizoen niet doorgaan. Maar van uitstel komt in dit geval geen afstel.
Net als bij ons vorig jubileum, dat helaas door zeer tragische omstandigheden op dat moment niet door
kon gaan, zullen we het feest even uitstellen tot het moment gekomen is, dat we weer gezellig mogen
feesten. Dus even wachten nog.

Corona en de LVV-financiën
Jullie zullen ongetwijfeld vragen hebben over wat er gebeurt met de contributie, nu we al een tijd niet
meer kunnen volleyballen.
Ondertussen hebben we als bestuur wel al kunnen vaststellen dat de uitgaven dit seizoen, als gevolg
van het ingekorte seizoen, lager zullen zijn dan verwacht. Dat rechtvaardigt de conclusie dat Univé-LVV
ook met minder inkomsten rond zal kunnen komen.
We hebben met betrekking tot dit onderwerp een advies gekregen van NOC-NSF. Volgens dit advies
mogen wij als bestuur geen besluiten nemen over vermindering van de contributie. Immers, de
contributie is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor het gehele seizoen. Als
bestuur kunnen we die contributie niet wijzigen. Wel kunnen we de inning van de contributie tijdelijk
stopzetten (opschorten van de betaling) in afwachting van een besluit door de komende ALV.
We hebben als bestuur besloten om, voor de leden die maandelijks hun contributie betalen, de laatste
2 maanden vooralsnog niet te incasseren. Zodra de ALV een besluit heeft genomen zullen wij dit voor
de leden met halfjaarincasso natuurlijk ook compenseren. Vragen over dit onderwerp? Stel ze aan
onze penningmeester op penningmeester@lvvsite.nl .
(Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief met div. artikelen.)

Buitenvolleybal jeugd.
Iedereen heeft inmiddels denk ik wel gelezen dat de jeugd t/m 18 jaar weer beperkt mag gaan sporten,
als gevolg van de versoepeling van de corona regels. Dit geldt voor alleen buiten sporten en dan ook
onder zeer strikte voorwaarden.
Wij zijn bezig om te kijken of we hier aan kunnen gaan voldoen. Met de beach hebben we al
overeenstemming bereikt dat we op hun terrein in kleine groepjes mogen trainen. Dit ondanks dat ze
met groot onderhoud bezig zijn op het beach terrein.
Voor deze trainingen zijn wij nog naarstig op zoek naar trainers of leden die dit leuk zouden vinden om
te doen. De groepjes zullen maximaal zes, vooraf ingedeelde, jeugdleden bevatten. Dus ben je het
thuiszitten beu, en heb je zin om jouw volleybal ervaring over te brengen op onze jeugd. Meld je aan
als tijdelijke trainer. Stuur even een mail aan voorzitter@lvvsite.nl .
Graag zouden we ook heel graag willen weten welke jeugdleden behoefte hebben aan deze buiten
trainingen? Wij kunnen dan inschatten hoeveel trainers en ruimte we nodig hebben voor deze
trainingen. Heb je hier zin in, meld het snel, per mail, aan voorzitter@lvvsite.nl .
Ik wil nog wel even benadrukken dat het nog niet geheel duidelijk is of we genoeg trainers vinden,
genoeg aanmeldingen hebben en of we aan de zeer strikte voorwaarden kunnen voldoen. Dus als je je
aanmeldt is het nog niet zeker of het doorgaat, maar het maakt de kans zeer zeker, wel groter.
Op eigen houtje volleyballen op het beach terrein is uiteraard niet toegestaan.
Op www.nevobo.nl is meer te lezen over dit onderwerp.

Agenda:

Data onder voorbehoud van veranderingen:
04-05-2020 : Uiterlijke datum inleveren LVV enquête.
17- 05-2020 : Inleveren teams voor competitie bij Nevobo.
01-07-2020
: Uiterlijke datum van opzeggen volgend seizoen.
Juni 2020
: Best end/ jubileum (Afgelast).
31 juli en 1 aug: Nog Harder Truckshow. (Afgelast).

Over Univé-winkel Lopik
Vanouds heeft Univé Leksprong een winkel in Lopik. Midden in het centrum
van Lopik staan onze medewerkers dagelijks voor u klaar om u te
verzekeren van een zorgeloze toekomst. Loop gerust eens binnen. U kunt
bij ons terecht voor alle particuliere- en zakelijke verzekeringen, uw
zorgverzekering en hypotheekadvies.

Bezoek de website van onze hoofdsponsor eens !!

Of kijk ook eens naar onze andere sponsors.
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Heb je informatie voor deze nieuwsbrief of wil je je aan of afmelden voor deze nieuwsbrief , stuur
een mail naar nieuwsbrieflvv@outlook.com

